
Interne toezichthouder SSBB
Het bestuur van de Stichting Scholen met de Bijbel in de Betuwe verzorgt onderwijs op vijf 
basisscholen in de Betuwe (ruim 1000 leerlingen). Samen willen zij sterk staan in het verzorgen van 
Bijbelgetrouw christelijk onderwijs. Bestuurlijk is de SSBB aangesloten bij de VGS. 
SSBB is een transparante organisatie waarin gebouwd wordt aan goed onderwijs en een open klimaat.

Het uitvoerend bestuur binnen de stichting ligt in handen van de algemeen directeur, het leidinggeven 
aan de scholen ligt in handen van de locatiedirecteuren. 
De rol van intern toezichthouder ligt bij het toezichthoudend bestuur. Dit interne toezichtsorgaan 
bestaat momenteel uit vijf leden, deze leden zijn afgevaardigd door de plaatselijke 
bestuurscommissies. Onze wens is om het toezichthoudend bestuur uit te breiden met een lid zonder 
deze directe binding.  

De SSBB beschrijft in deze profielschets over welke kwaliteiten, competenties en vaardigheden de interne 
toezichthouder beschikt. 

De SSBB biedt een leerzame en dynamische omgeving met een open sfeer.  
Het betreft een vrijwilligersfunctie, onkosten worden vergoed. De tijdsbelasting is 
ongeveer 65 uur per jaar. Niet ervaren toezichthouders krijgen de mogelijkheid voor 
een (persoonlijk) inwerktraject, verzorgd door de VGS. Deze vrijwilligersfunctie geeft 
de mogelijkheid om bij te dragen aan het maatschappelijk belang en het mede 
realiseren van de doelstelling om Bijbelgetrouw en goed onderwijs waar te maken. 

Interesse in deze functie? Neem dan contact op met Bram Aarnoudse, voorzitter 
toezichthoudend bestuur: 06-81602484, e-mail: a.aarnoudse@t-mobilethuis.nl. 
Motivatiebrieven kunt u uiterlijk DV 4 februari 2023 sturen naar procesbegeleider 
J.M. van Eckeveld (adviseur VGS) via m.vaneckeveld@vgs.nl. 

Van een interne toezichthouder wordt het 
volgende verwacht:

 Stemt in met de grondslag van de stichting en 
‘draagt’ de missie om Bijbelgetrouw en goed 
onderwijs waar te maken;
 Kent een brede maatschappelijke 
betrokkenheid en heeft kennis van de 
diversiteit binnen de achterban;
 Treedt onafhankelijk op en weet (nieuwe) 
kennis in te brengen;
 Kan de klankbordrol én de werkgeversrol 
vervullen richting de algemeen directeur / 
uitvoerend bestuurder; 
 Is in staat om de rol van toezicht, bestuur en 
management goed te onderscheiden;
 Heeft het vermogen om op strategisch 
niveau te acteren door zich op hoofdlijnen 
een oordeel te vormen over het voorgelegde 
beleid;
 Gedraagt zich integer, heeft 
verantwoordelijkheidsgevoel en neemt een 
onafhankelijke opstelling in;
 Staat open voor een dialoog met de achterban; 
 Heeft een HBO- of academisch denk- en 
werkniveau; 
 Weet voldoende beschikbaarheid waar te 
maken om deze functie goed goed te kunnen 
vervullen. 

Hiervoor heeft de interne toezichthouder de 
volgende persoonlijke kwaliteiten:

 Is communicatief vaardig;
 Kan pro-actief handelen en reflectief denken;
 Kan hoofd- en bijzaken onderscheiden;
 Is rolvast en onafhankelijk waar nodig. 

Daarnaast is een collegiale opstelling van 
belang voor een goede samenwerking. De 
leden beschikken samen over de volgende 
deskundigheden:

 Financiën en materiële zaken;
 Onderwijskwaliteit;
 Juridische zaken;
 HRM / personeelsbeleid;
 Kwaliteitsbeleid.

Gezien de huidige samenstelling van het 
toezichthoudend orgaan zoeken is ervaring met 
juridische zaken en kwaliteitsbeleid een pré, 
maar geen must.
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